
U C H W A Ł A  Nr XXXV/221/09 

Rady Gminy w Bogorii 

z dnia 29 lipca 2009 roku 
 
 
 
w sprawie Likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogorii. 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) art. 25 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 i 6 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 
2104 z późn.zm.), art. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U.    
z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późn.zm.), oraz art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 
pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn.zm.) uchwala się co następuje: 
 

§ 1 

Otwiera się z dniem 1 września 2009 r. likwidację zakładu budżetowego działającego pod 
nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogorii zwany dalej „Zakładem”. 
 

§ 2 
1. Upoważnia się Wójta Gminy do: powołania likwidatora Zakładu i opracowania 

harmonogramu realizacji likwidacji. 
2. Do zadań likwidatora należy: 

1) zamknąć księgi rachunkowe Zakładu na dzień poprzedzający dzień otwarcia 
likwidacji, 

2) sporządzić bilans otwarcia likwidacji, 
3) przeprowadzić windykację należności likwidowanego zakładu, 
4) uregulować zobowiązania likwidowanego zakładu w ramach posiadanych            

i windykowanych środków, 
5) sporządzić bilans zamknięcia likwidacji Zakładu, 
6) przedłożyć Wójtowi Gminy zestawienie środków trwałych, inwestycji 

rozpoczętych, wyposażenia, materiałów oraz środków zgromadzonych na 
rachunku bankowym i w kasie likwidowanego Zakładu, 

7) przedłożyć Wójtowi Gminy wykaz zawartych przez likwidowany Zakład 
umów oraz imienny wykaz należności i zobowiązań wraz z odsetkami na dzień 
zamknięcia likwidacji, 

8) dokonać protokolarnego przekazania Wójtowi Gminy środków trwałych, 
wyposażenia i materiałów na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji w 
drodze spisu z natury. 

3. Należności i zobowiązania likwidowanego Zakładu wg stanu określonego w bilansie 
zamknięcia likwidacji przejmie Gmina Bogoria. 

4. Środki trwałe, inwestycje rozpoczęte, wyposażenie, materiały i środki zgromadzone 
na rachunku bankowych zostaną z dniem 1 października 2009 roku przejęte przez 
Gminę Bogoria. 

 
§ 3 

Likwidacja Zakładu zakończy się w dniu 30 września 2009 roku. 
 
 



§ 4 

Urząd Gminy zapewni ciągłość działalności wykonywanej przez Zakład a w szczególności 
realizację w imieniu Gminy Bogoria zadań o charakterze użyteczności publicznej z zakresu 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. 
 

§ 5 

 
Do pracowników Zakładu wykonujących pracę na podstawie umów o pracę, zawartych na 
czas nieokreślony mają zastosowanie przepisy art. 231 Kodeksu pracy.  
 

§ 6 

 

Traci moc Uchwała Nr XVII/86/96 Rady Gminy w Bogorii z dnia 26 września 1996 roku       
w sprawie utworzenia i nadania Statutu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogorii. 
 

§ 7 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 

Zygmunt Madej 


